
สถ.บก.01 

แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ  2555 

 

ชื่อโครงการ 
 

(ภาษาไทย)    การวิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ระหว่างปีงบประมาณ  2550-2554 
 
1)  ข้อมูลของโครงการ 
 ระยะเวลาของโครงการ  7  เดือน 
 งบประมาณ  10,000  บาท  
 วันท่ีเริ่มโครงการ  
 วันท่ีสิ้นสุดโครงการ  หลังวันท่ีเริ่มท าสัญญา  7  เดือน 
 
2)  หัวหน้าโครงการ 
 ช่ือหัวหน้าโครงการ  นางพรรณี  จรดอน  
 ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
 ความรับผิดชอบหลักในโครงการ  ร้อยละ  70  
 
3)  คณะผู้ร่วมโครงการ           
 นางสาวนิชานันท์  ดาศรี  
 นักวิชาการเงินและบัญชี   
 ความรับผิดชอบในโครงการ  คิดเป็นร้อยละ  30 
 
4)  หลักการและเหตุผล 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  2555-2558 
ด้านการพัฒนาองค์กร (ปรับปรุงกระบวนการสายสนับสนุน) เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างพลวัตตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ในการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างยั่งยืน  สามารถยกระดับมาตรฐานการท างาน  รองรับการพัฒนา
ระบบราชการ  เป็นกรอบการประเมินตนเอง  และสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ  PMQA  
มีจุดมุ่งเน้นท่ีส าคัญ คือ การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความส าคัญกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว  พัฒนาการบริหารคนและการพัฒนาคน มีความคิดริเริ่มและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ และท างานโดยมุ่งผลลัพธ์เป็นส าคัญ 
 ส านักงานคณบดี ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ต่อคณะฯ ในด้านการพัฒนาองค์กรภายใต้ส านักงานคณบดี  โดยกลุ่มงานคลัง
และทรัพย์สิน  ได้มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Manual)   ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน
มีการจัดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
องค์กรและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ  
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การวิเคราะห์งบการเงิน  โดยการน าข้อมูลทางการเงินมาศึกษา   วิเคราะห์   และประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีท่ี
ผ่านมา  เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือแนวทางในการตัดสินใจในการบริหาร
งบประมาณในอนาคต   โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายของคณะฯ   มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนให้กระบวนการวางแผนการ
บริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
 ดังนั้น  เพื่อให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีข้อมูลสารสนเทศในด้านงบประมาณรายจ่าย   เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจวางแผนด าเนินงาน  ตลอดจนมีแนวทาง  หรือวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนในอนาคต  ผู้วิ จัยในฐานะที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณรายจ่ายของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ แนวโน้มงบประมาณ รายจ่ายเงิน
รายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ระหว่างปีงบประมาณ  255 0-2554  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป   
 
5)  วัตถุประสงค ์
 1.   เพื่อศึกษาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประมาณการรายรับ-รายรับจริงเงินรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างปีงบประมาณ  2550-2554 
 2.  เพื่อ ศึกษาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประมาณรายจ่าย-รายจ่ายจริงและรายจ่ายจากเงินรายได้สะสมคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างปีงบประมาณ  2550-2554 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบรายรับจริง  รายจ่ายรวม  และเงินรายได้สะสมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ระหว่างปีงบประมาณ  
2550-2554 
 4.  เพื่อศึกษาแนวโน้มของรายรับ  รายจ่าย  และเงินรายได้สะสมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ระหว่างปีงบประมาณ  2555-2559 
 
6)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.   ทราบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประมาณการรายรับ-รายรับจริงเงินรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างปีงบประมาณ  2550-2554 
 2.  ทราบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประมาณรายจ่าย-รายจ่ายจริงและรายจ่ายจากเงินรายได้สะสมคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างปีงบประมาณ  2550-2554 
 3.  ทราบรายรับจริง  รายจ่ายรวม  และเงินรายได้สะสมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ระหว่างปีงบประมาณ  2550-2554 

4.  ทราบแนวโน้มของรายรับ  รายจ่าย  และเงินรายได้สะสมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ระหว่างปีงบประมาณ  2555-2559 
 
7)  ขอบเขตของการวิจัยหรือข้อตกลงเบื้องต้น 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบ  KKUFMIS  จากรายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจ่าย  
โดยน ามาแปลความหมายและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลประจ าปีงบประมาณ  2550-2554  (เริ่มนับตั้งแต่วันที่  1  ต.ค. ปี
ปัจจุบัน  ถึงวันท่ี  30  ก.ย.  ของปีถัดไป)  และรายงานทางการเงินผ่านระบบ  KKUFMIS  ที่ผู้วิจัยสามารถน าเสนอรายงานใน
ลักษณะของตัวเลขเป็นสถิติเชิงปริมาณ 
  ผู้วจิัยท าการศึกษาวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ระหว่างปีงบประมาณ  2550-2554  ประกอบด้วยประเภท และหมวดรายจ่าย  ดังนี ้
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             1.  รายจ่ายกิจกรรมสนับสนุนงานบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย  งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป งบอุดหนุน-เงินบริจาค ทุนการศึกษาวิจัย และงบรายจ่ายอื่น-เงินรับฝาก 
             2.  รายจ่ายกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประกอบด้วย  
งบบุคลากร  งบด าเนินงาน งบลงทุน  และงบอุดหนุนทั่วไป 
 
8)  วิธีด าเนินการ 
 1.  การเตรียมการ  การทบทวนศึกษาเอกสารต่าง ๆ (เช่น การทบทวนวรรณกรรม  การเตรียมเครื่องมือ)  
 2.  การด าเนินการ (เช่น การเก็บข้อมูล  ผลการทดลอง)   
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล  (เช่น  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล) 
 4.  การจัดท ารายงาน  (เช่น  ร่างรายงานวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์  รายงานวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์) 

 
ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  7  เดือน 

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1.  ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์        
2.  การเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

       

3.  เก็บรวบรวมข้อมูล        
4.  จัดวางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการ
วิเคราะห ์

       

5.  เลือกเครื่องมือ/วิธีการวิเคราะห ์        
6.  ด าเนินการวิเคราะห ์        
7.  แปลความหมายและสรุปผลการวิเคราะห ์        
8.  จัดท ารายงานการวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ ์        
9.  เสนอรายงานการวิเคราะห์ต่อผู้บริหาร และหน่วยงานต้น
สังกัด 

       

 
9)  ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 
 วันเริ่มต้นโครงการ 1 มีนาคม 2555  วันสิ้นสุดโครงการ  30  กันยายน  2555 
 
10)  งบประมาณโครงการ   

ตารางแสดงงบประมาณส าหรับด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน 
รายการ จ านวนเงิน  (บาท) หมายเหตุ 

1.  ค่าล่วงเวลา 4,000 ตามอัตราทางราชการ 
2.  ค่าถ่ายเอกสารทั่วไป 3,000  
3.  ค่าวัสดุส านักงาน (กระดาษ,หมึกพิมพ)์ 2,000  
4.  ค่าจ้างเหมาแปลเอกสาร 1,000  

รวม (บาท) 10,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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12)  เอกสารอ้างอิงของโครงการ 
13)  ค าช้ีแจงอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
14)  ลงลายมือช่ือ  หัวหน้าโครงการวิจัย  พร้อม วัน เดือน ปี 
 
 
              ( นางพรรณี  จรดอน) 

                  หัวหน้าโครงการ 

                                                   


